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ُْونَُهمْ  ا يُحِب  ادً ْوِن اهللِ أَنَْد َاِس َمْن يَت َِخُذ مِْن دُ َومَِن الن 
ًا لِلِِۗ َولَْو يََرى ا ُ ُحب  ٓ أََشد  ِذيَْن ٰأَمنُْوا

َ ِ اهللِِۖ َوال  ِذيَْن َكُحب 
َ ل 

َ اهللَ  ا َوأَن  ةَ لِلِ َجِميًْع َ َ اْلُقو  اَب أَن  ٓ إِْذ يََرْوَن اْلَعَذ َظلَُمْوا
اِب  ١٦٥َشِديُْد اْلَعَذ

َبَُعْوا َوَرأَُوا ا ِذيَْن ات 
َ ُبُِعْوا مَِن ال  ِذيَْن ات 

َ َ ال  أ َ ر  اَب إِْذ تَبَ ْلَعَذ
اُب  َعْت بِهُِم اْلأَْسبَ َ ١٦٦َوتََقط 

َ مِنُْهمْ  أ َ ر  ةً فَنَتَبَ َ َا َكر  َ لَن َبَُعْوا لَْو أَن  ِذيَْن ات 
َ اَل ال  ا َوقَ  َكَم

الَُهْم َحَسٰرٍت عَلَ  ءُْوا مِن َاِۗ َكٰذلَِك يُرِيْهُِم اهللُ أَْعَم َ ر  يْهِْمِۖ تَبَ
ارِ 

َ ا ُهْم ِبخَارِِجْيَن مَِن الن  ١٦٧َوَم

﴿١٣٨﴾



165. Di antara manusia ada orang-orang yang 
menyembah tandingan-tandingan selain Allah; 
mereka mencintainya sebagaimana mereka 
mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman 
amat sangat cintanya kepada Allah. Jika seandainya 
orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui 
ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), 
bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan 
bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya 
mereka menyesal). 

166. (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas 
diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan 
mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan 
antara mereka terputus sama sekali. 

167.  Berkatalah orang-orang yang mengikuti,
"Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti 
kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana 
mereka berlepas diri dari kami". Demikianlah Allah 
memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya 
menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali -kali mereka 
tidak akan keluar dari api neraka. 



Munasabah ayat

Ayat 163 >> Allah adalah Tuhan Yang 
Maha Esa, tidak ada Tuhan selain-Nya 

dan tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Ayat 164 >> dikemukakan bukti atau 
tanda-tanda keesaan dan keagungan 

Allah.




Ayat 165 >> masih ada orang-orang yang 
tetap mempersekutukan Allah dan 

menjadikan “tuhan-tuhan” yang lain 
selain Allah

Ayat 166 dan 167 >> syirik: perbuatan 
tercela yang layak ditiru –menimbulkan 

penyesalan



Esensi

Tauhid

اأْنَدادً 

اأْنَدادً 

اأْنَدادً 

اأْنَدادً اأْنَدادً 

اأْنَدادً 

اأْنَدادً 

اأْنَدادً 



Ayat 165: 
ا ادً أنَْد >> konteks kini (idols)

 Jabatan

 Status sosial

 Harta dan kekayaan

 Pemikiran dan karya

 Kultus tokoh

 “Amalan”



Logika Syirik Dilarang

syirik
bahasa

Posisi
primordial 
manusia



Syirik >> bentuk kekufuran
karakternya:

ُِِۖيحِب ُونَُهْم َكُحِب   ِذيَن اهلل 
آَمنُوا أََشد ُ ُحب ًا لِلِ وَال َ

Tidak ada
monoloya

litas

monoloya
litas

komitmen
hipokrit

ِذيَن َظلَُمْوا
adilال َ



ا ادً أنَْد >> berlepas diri (166)

أَ إِْذ  َ ِذْيَن تََبر 
ِذْيَن ات ََبُعْوا ِمَن ات ُبُِعْوا ال َ

ال َ

َعْت بِِهُم اْلَعَذاَب َوَرأَوُا  اْلأَْسَباُب َوتََقط َ

Risiko
Berlepas diri, 

tidak ada
hubungan lagi

(ditinggal)



167 >> Penyesalan dan
ketidakberulangan waktu & 
kesempatan

َبَُعْوا  ِذيَْن ات 
َ اَل ال  َ َوقَ ةً فَنَت َ َا َكر  َ لَن َ لَْو أَن  أ َ ر  بَ

ءُْوا مِن َاِۗ َ ر  ا تَبَ  َكٰذلَِك يُرِيْهُِم اهللُ مِنُْهْم َكَم
الَُهْم  ا ُهْم َحَسٰرٍت عَلَيْهِْمِۖأَْعَم  َوَم

ارِ 
َ ِبخَارِِجْيَن مَِن الن 

feeling of depression >> 
sebuah perasaan bersalah
terus-menerus yang 
menyalahkan diri sendiri.

self-condemnation >> 
terus-menerus mengutuk
diri sendiri karena telah
melakukan kesalahan



Tathbīq

Komitmen & 
Monoloyalitas pada 

kebenaran

Manajemen risiko

Waktu & kesempatan
hanya sekali



wassalamu ’alaikum
wa rahmatullahi
wa barakatuh


